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 ب يحل تانئاكلا 5 0 ا 3 ا ْثَسَتِب دق هلأ

 ياوْشَع لوألا ْملمَوْلِل ودّي ةميبطلا يف ُهَدَهْشَن امي ٌرَكلاَف . اهِئبَع
 "لب ةائيت دحلا تانئاكلا لاكشأ نأ ةقيقتنلاو - اياينا سا

0 
 ارميا وللا : ٍءاَقَب ىلع لمعت : ةئيعم فْئاظَو ِءادَأل م

 5 رشاد ٍتاحورشلاب

 اير ان علا يف محن يلا يلا

 ةظوفح عطل قرتخ ©
 اةلكناف عبلل

 اوىك

 ةعينمظلا
 م ةسفازل !هلاكشأ ىف



 ةعيطلا يف
 ابص يف اًرككاب َتْقَكَو اذإ

 0 قرا
 0 لا ةيكلا علا نما رنخ الؤا كي

 7 95 يف يح اهطامنأو
 ب ٍداهع دنم . لاقي لعلم ره اا

 ماو ْحورَت ربل

 ترا تنعت تاع اهوَُسَوْوَأ ٠

 اًرحسو المج ديَّطلا يف ّنِكل
 ةلاذ يف ِناِلَجَتَي - كلذ َقْوَ
 ةَعْوَرو اًعادبِإ يضايرلا رع عادبالا

 : لفل نم امهئامأ كلامك ال

 ١ مظخألا سدليملا ناحبم
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 ١ تانئاكلا اَهُدِحَتت يلا ناكشألا نإ
 ايكو رجلا رأ ربل وأ ربل يف اهعارثأ فلم

 ؟ وَصْلَم د دارس 1١

 ايزي سجرت »رخل ليدنق « ٌرَبَم + قيم
 يطع ٠ نامُِْ» بوكت ؛ ةلوطخأ ؟



 نإ اًنافْنأ انلْيَح ام اذإو

 رمال ٍءايشألا
 ٌةيرئاَدل يرْئاَدل ١ لاكشألا

 ىلع (.م.ق «ؤ0- ع0 نوطاللأ هيغل فوسليفلا َنلْطَأ

 . نْوَكلا ين ُدِئاّسل لكّشلا يِهَ : ٌوْرَغ الو . يلاثيلا لكشلا منا ةَرئاَذلا

 عايش لك اهب داش يل ايم اس

 را ريو 1 داك .

 وطفلك يرقد لكشلا ١ انه

 كش وذ ؛ ا لكّشلا و ِهْيَلَع شيعت يذلا ”عئاّرلا ابكوكلاو

 ا يي هني بكارك ىتخإ ؛ اضرب . داعتألا ينال يراد

 اه تارادم يف سنقلا لْزَح بت

 ل كا فلا لكم

 ابلهإ تارادم يف ٌةبِوَرُك ٌرامثَأ مشل
 نأ 5



7 500 0 
 ٍرئاذلا لاكشألا م ماستر انين ًلفَحالُب 0000

 مرض عدا ك4 دير
 رمتم رئاود رفحت اهقارراو ةالدملا

 ٠١ ّلُصْمَيو . ةَفصاعلا حايّرلا اهُموَدُ ا

 يف للا دال فارْطَأ مرت نيح .ةعرزملا
 ع

 « اني سيل عضولا اذه ٌرايتاو

 م ارا ني ةلغلا تكتاو

 رو هاب رق عدلا اذه ينف

 ٌرِهاَظلا) نابجلا ٌدْفنملا ام
 اًييَتْحُم ُرَوَكَتِم (مالْغَأ ٍةَروُصلا يف

 سارتفال الا يكرّشلا هئاطغب

 ناتي يوم انتو . يراوُشلا
 امني روكَتو ملا 31 3 ةرِماظلا) 1

 . مهل نستَأو رين 1 امُددَهُت

 ٍرْحَبلا نر 0 كيد ١



 هلع ناسنإلل ىَنِع ال يذلا يي
 . يرَشبلا لْقعلا تافاشتكا مّظْعُأ َدَحَأ حب رمت ةلِجَعلاف ؛ ُهَلَجعلا وه

 ٍتالَجَعلا نودي امامَت زَمَت رصاعُملا انيَلاع يف ًةايحلا نإ لوقت ةطاسّير

 ئاَدلا لْكّشلاو . (بالوئدلا) ُةَلَجَعلا

 ال 119أ 2كم يف ٌريكفتلا بعصا نيل هلا « عبيلاوتلاو

 ! اهيِبمْضَت نم ام ناكُم يف اه بالود
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 اذهو - قيوم ,لكشلا 1

 ٍةيِلفَسلا ناصْغألا ولبس يلشلا رون

 ىلإ» ارتباك را ٍضََو



 .ةئيامور) فرم قاف يف هبط

 ٍضاو ريكا تاناوّيلا ميسا اتت يف "يِعابرلا ُلْكَشلا فَما

 . لياكلاب لكلا َمَبَرُم 3 2 لا 5 ال اًنِكلو « اهِئارْجُأ

 ريثكلا تارْولي يف فولأم يملا لكّشلاف ٍدامَجلا ماع يف ان

 ركذلاب ماعّطلا ملم تال ةَدَهاَشَم ينم ا داوملا نم

 كعب كيذك + دبل لجأ او اهيلنك يف هس

 ألا ل 8 ةْرلاو ّرَحلا وقت كاسم ءانيل
 تاراضخلا فو لل هكر يراني مماصت ايو « ةارلاو
 نوُبٍرْضِملا َدَمَتْغا امّلِْم ةليطتْسُملا 0 برع نشا هيلا
 علا نوي مارْألا يف َتّلكملا ُءامدُقلا
 اا ررعا را رنا حف عا

 ركتلا تر

 يادي ةرامعلا ف 3 ح ةياسألا

 را اوك رأ ٍرْثْخلا ٍدونُهلا صاصخنأ 1 نبل رود يف امك

 (سيد) ىداعُس ناوُحلَأ (ْصْنر) "صار
 كلم ةرياد» يس



1 7 "0 0 000 0 

00 
 تاو 6 07 كك

 ف

 آم ةناَرِظ ّمدْخَتسا يذلا وألا ينادبلا َناسْنإلا عَ
 امرك نع هلل 0 ١

 م 2 لكشلا كلاذ ميلك 00 دلك 0 .ةاكاحق دل مار يدل
1 

 رم نونمأ يف ةققتلا « "يرجح رضتلا أ

 م ا ا رمارم ا ا

 اذه َلَمَلو - اهالغأ يف ةقئان ةّقاح ٍةَمبِدَقلا ْذرُخلا مْمَب لِْحَتو

 ةَبامِحِل لا مُجْنج ىلغأ يف قاتلا فار نع ستتم ْمِمْضُقلا

 . هرحج رفحَي وهو بارا لاهل نع ٍراَبَحلا ننارخلا اذه ل

 . ةيقطلتلا لكنا لح رعت اليم "كلذ ناك سسَحلا اذه مص انف

18 



200 
 لئامتلا

 وعل يف ُهّنمَْنَهلا صئاصخلا مَآ ى ىدإ َّرُه ُلُئامَّلا

 1 ملا ةارطش ُهَباشَتَب ّنيح الئامتم لْكّشلا نوكيو

 1 0 ص امان لكشلاو مْمَحلا

 ِهِقَصْننم ىف اًيوَط لئامتُملا

2 
 * نيكياك ادا اماجيلا يحلا 0 ط املا ينضُيو

 لكلا ةكبامتم ريع ةقلرَقلا تناك لف .ةيراستم ملجلا بسن نأ

 جحا ةئوافتم رانلا ةففارطأ انتاك ولو ١ نارشلا نع اترِجَعَل

 َكِيَعارَو ىدشإ ُرَُّصت كلذ كارذإل ينكيو أ ىوالكلا ةييِدع اتتاكل

 ىلإ كولا ٌرطشو - ةلئامتُم طّسوتملا قزعلا تاذ تالا قار
 يوت نِإف كيذك ,رخآلا بناجلا يف رْطْشاِل

 . قَّسّنلا ٌلئامَتُم (ٍرادْرَدلاَك) ٍراجشألا نم ريثكلا ٍناصْغَأ لع قارزألا

--- 
 007 قل ان سي
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 سل سبل يه
 ٍلقسألا ىلإ لكّشلا 5 ةَددَعَتم اضيا دلل نا

 ًاقارزألا ١ صا ارت ذإ + اًجايس وأ اًطئاح ةَقلسمملا هَ

 . سنا رون نم اهل بص ٍرفذُأ ىلع ةقَدو لك ْلّصَْف ِءاسيشاَك
 قاروألا ٌةَبيطَو لَظَت سائلا يف قارزألا كَم توات امْهَو

 - لينورولكلا عبيكلا )ليطلب تالا وادع هْلُص طر تبا
 تالا ٌقارْوُ ضخَبو . ئاويخلاو تابّلِل ةّيساسألا ءاذغلا مِناصَم

 3 ةعيباو ةَرَجّشلا وبنهو
 لالالا نيُملاو ةماعلا قئادحلا يف

 م
 جيناّتلا ءاملا رب يف ٌدِعاسُي اذهو رغم ذأ ردم تالا قارؤا

 ع ةمواقُملا ليلقَتو ٍرَطَلا ءام فيرست ينو ييفورولكلا ليثمتلاب

 كد سارفساٌسلاَك قّرولا لاكشأ ددعتم ٍتابئلا عاونأ ٍْضْعَبَو هدر



 هك 0

 رثعبلا قل
 (ٍراسَيلا ىلإ)

 1 'حاجلا 2 يا يلا

 ةيذنلا هيلا طش م جيب ره ّ اهنيو ؛ قطرلا

 قدا ( د : 00 نم اهُفادضأ ْرَأ عقاوقلا ٌراحَم



 اهل

 عقاوقلا نم قابلا كللولا

 هولا ةّيراستلا
 هيام
 ىلَع اهعش حيست

 : 1 00 7 امي نارا
 تل ذك بريل ايلراعت 00 ملا 007 سس راسإلا

 + كئاَمَتلا ياو وأ يات ال ليببلا تامثع ةيورلَح ود دقو

 1 تامئعلا 0 ورق ّدّشلا َنِم دب الف

 مارا 2م رك ناسالا ىكاح 0

 ةَقلَستملا ةّصاخبو ا "تاتابت م

 شالا يذلا

 . (هّيحلا هِبَتِع) ارثافلاو 3 اتارعلا

 , ريوتُصلا راوكأ في اه

 تانوزلخلا َءدَب هَطقَتملا طوطخا نين

 وله رطبّشقلا هَرْهَز يف
 ا



5 
 يرطب «اربرك) لص

 متامادخسا برْغَأ دَسَأ تاّيحلا يف ُدِحاشُن . نورك ٌةبيرَغ تاما
 مضولا دخت سارجألا تاردو رضلاف ٠

 اهتيحرامألا ىلإ اهينسج اق اهيل لبني ادت اتيح هل

 ١ يف ينوزلحلا ىَحْنملا ىَع ىرخألا ِيْمَألا نيو
 : شارل ٌراسَمو (8). ىوَحُم - لبفلا ٌموطرُخو )١( ءابجحلا

 اهنويُع ٍلْصَمِب تاشارقلا نأ ُرُكْذَو .(6) ٍشْئكلا انْ
 دهلا َوْحَن ُهجّنَت ةبْكرملا اهيسحب ٍراسْملا َليدعت لِصاوت

 هلا اع

 . هول ٌراسَم كلذ ْنَع جنني



 يشئانوبيف وُهزانويل

 ف ناك
500 

 ؛ َرَقَع ثلاَقلا

 وَ را ءاحنأ يف ةراجتال هلاوجت

 .اهيف عرب ىَتَح

 0 ويه ْضْعَب تاكو . ِهِتاَظَحالُم
 ةباتك ىنَسْسلا ِهباَمَْوُم ٍدَحَأ يفو . وتاعياجلا يف تاَيِضايرلا 2

 1 م كب

 يئئانوببف فِصَي ُدَعلا

 موش يل نا نأ
 يشئانرببف ٌةيلاَتُم

 25 ةلخا ل  ا

 واسم 2 نيكولا ِنْيَدَحلا َدْعَب «٠ ةيلانتملا وله ي (ِدَدَع) 55 كف

 : دّلكمف . هَلْ للا نيَدَحلا عومْجَمِل

 , اكتمال ل لا

 0 سانا تا

000 
 نس 0 اًدَدَع ١ عورم 0 ٍ 0

 مع ه# رو ه2
 ٍناوَْقلاو (ٍراسيلا ىلإ ْخْبشلا رز يأ اهُلِمو « نيئالَثو اًعبْرَأ جورُملا ٍناوحقأ َةَرْهَز يوخت امك

 انكي



 «عنقلا هرمز اينورلَح رارعإ

 مث تَح اًدوعُص ّدْعلا تدب م اًرثِص

 ةيلاتتم نم اًيلاغ َوُه َدَدَعلا ةه ةَرَئابُم هولي يذلا معلا ىلإ يأ

 ٍلوصْوْلِل نْضْعلا َْوَح اهُرودَت يلا ِتاَنللا َدَدَع َّنإف كِلذك . يكنانرببف

 . ةيرَغلا ةيلاتملا وله نو اًضْيأ وه معلا كلذ ىلإ
 ةراحتملا ويت حالي ةَراحَملا يِرَجحلا نونا

 يف مَقْوَقلا شيعبو . هَل نَكْسَمَك اهِقْسا
 ا ل

 طيبنقلا ٍرْهَزو ٍريوَتَّصلا ٍزاوكأ يف

 كالكا ردهرألا ضير

 عقلا رمت مَع ةراحملا رمت

 ًينورتخلا اهقساتب



 اًمئاف ٠ 'يوتسلا ِءامَتلا سنع فلوو .عوطتم ٍةَرَجَس عج يف
 تاو او ها د
 د ةبولس ةَقْلَح « اًنِكاَدو نيّسلاب ٍةَرَجّشلا ٍرْمْع ٌريدْقَ اهدادعتب نكن ةبوتس هَل اطل

 . حيحّضلا ِهْجَولا ىلع

 وخلا فورط نأ ىلع اهب لَدَتسُي ةَعيتُم هيتس ةنلحلا دلت نحر

 نو .ماعلا َكِلْذ يف ٌةيياوُم تناك (نسقلا مرض ةيرطلا هَ

 . بلغألا ىلع ماعلا كلذ يف رمل لِي لع تل ةقلَحلا_ تقاض

 اهيَتراقُمو ةَميدَق راجشأ يف ٌرمْتلا تاَقَلَح مسارب ءاملعلا عاطتسا ٍدَقو
 اعلا فو . نيتسلا نم وتائي ودع ىلإ ُدوعَت سطل ياس حل 0

 0 ل نيب لإ الإ و

 لع ننل 0 : قارزألا يف ّمّنَصْملا 0 م1 دنا

 ابالَخلا نك ُءامَّنلا 1 هلي ني ع ملا 9 نأ 0
 ل ساقطلا ع ع ناك

 لا 3 نوراحي ٍةَدِحّتملا تايالولا يف ٍراثآلا ٌءامَلَع ناك ْدَقو

 - ِةراقلا ب ين ع يف ءابآلا ِنِطْوَم ٍرْجَه ىلإ ةيدنهلا وليوبلا نسف اعد يذلا

 (مالْعَأ ّمرلا) رشا ع دج نص زثفلا ٍتاقلَح يف ةودجو

 ب ءانيإ وليويلا اهّمَدْحَتْسا يلا
 بودن ب اب َلَح اًبيهَرو هليوَط اًناَنَج ذأ

 «هنيح يف مقيرَح نع ٌةمجان)
1 



 ودي
 دئّصلا اريس ةراج ريعتو

 اجشألا مضَأ ةركسلاب ةثوركملا

 ذبريو اًرْثِم "0 اهتدعاق طبحُمو

 ]ماع 5 لع هرجع

 كوابل ضع 3 5 موا
 نا ما ىلَع اهُرْمُع

00 
 اهادخإ ردع رق ع ٍضْنَألا

 اهنإ ْئَأ ! هس 630١ َناكف
5 

 | اذه ّنأل ًءامّلْعلا شكلا اذه رس ذو: را راونخو نيفلاب

 دعم ةيِقْلَح "عِطاَقَم ايلاح ٍراثآلا ٌءامَلَع ْمِدْخَتسَيو

 ء اهل اعيْرَم اشم الك اّسلا تراضحنا خير 3

 ٍتاقلَح م ةَراَضَحْلا كلَ ترصاع عودُج

5 



 ًييفابر تاجاَّسلا حيرت

 يبد عورْزَم ّرُه ام سا

 ناك امين .٠ وبدت رجح رس كح هم
 ٍتاناَّتلا َِ ديدتلل مقاله قبب ف ٍتاجاّسلا وله نإ 2 ايماسأ

 لتحل ر رو ٍبابّزلاو دخلاك ناوّيحلا ٍراْغِص ص ركل اًنيمأ اًدالّمو

 ٌرثكأ ىلإ ةخيرات دوي تاجايسلا وده 0 . نجلا يبأو وَّْصلاو

 وه ةساردب ربو سام روكشلا َرُه ءامّلعلا ُدَحَأ ّماق دق
 . تاجايسا وله امن كنب ف ةقالَع فقتلاو اهايخأو تاجايسلا

 معي ماع كم ىلارَح ُهْرمُع يذلا 6-2 نأ ماعلا اذه دفَحال ْدَقَ

 ل

 ٍقلَحت مرتأ ةرشع لاو 2 ماع لأ ُهرَرَع يذلاو « ةالكزأ

 يف ضصخلتت سام نرتكاللا اهعضر يلا ةلكاعملاو ٠ تايجلا نم

 5 تابتجلا عاوْنأ دعو هلم ارم ثالث سَ اّسلا ِرْمُع ٍريِدْقتل : يلَيام

 اّسلا كلذ يبيت رع ىلع َلّصْحَف ٠ هم يف َدَدَعلا بِرْضاو ايف

 وله ةَّحِص ايئاطب رب ءاحْنَأ نم ربك يف ُةّيلَحَملا تالجّسلا ِتدَبَأ دقو



 َتارّْلبلا

 اًيِضايرلا ىلإ ةَمباَسلا اناحتا يف انقرطت

 ٍداَمَجلا مّلاع يف ةَمئاش انه

 و ناسْنإلا ِتعَمْدَأ ْدَق فرهكلاو
 يتلا ةميركلا ةّراجحلا لَن املي روتلا

 .رعامطأو نثالا

 ١ك



 م ةتناذ_حوطُتلا ٌةَدَدمَتُم ا

 وطتلاو ٠

 سوالوكين ظَحال

 ها ل 0 "تارؤّلبلاو

 هلا ركملا | تازذلا بيكا نما جب حلا

 دقو . يخاَدلا بيكذلا اذهل ساكعلا يه ٌةيجراحلا

 اباورلا ّنَأ 1334 ماع تارْونبلا ءامّلُع ُدَحَأ ونبتيس

 (يباشمل 0 ا هبا

 مِن
 ةويادلاو لكلا

 هد
 نيعملاو

 لِصسا
 . ليملا نالت

 هع
 مَع الا 0 0

 يعاب لاو
2004 
 يداحاو

 ةرارحلا رف يلا

 ناك املكو حاولي ل نواعم اكن كلا ردع زديدكلا
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 اصلا تالاجم يف دع تامادختسا

 َكِيَلَع حطملا يف راططلا معلب زأ ٍرَكَسلا ني ِتارؤَأب ريضختيو

 بوك ل 1
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 1 تال 0 ٌءالا ُدْيَجَتب امَدْنِع
 ١ ورفإ

 ) هذه ٌرْهْظَت ام عنا

 تكلا هله يف شِحْدُملاَو .قدرابلا

 ل ةّئيقدلا
 اع

 اك اا يدل

 ل ُةباتك َنّمَضو . ١508 ماع ايل

 2 3 دكا 0



 2 و
 ًَ 5-5 ريغتلا 00 اهبخي

 ّذِإ يِهَف - 0 ش را هيككل ناك اذا ات نا
1 

 «عالقإلا» َدْنِع اهَليَْتِل

 ملا ١

 نيكل يتلا ةكباشتملاو بلا ةعيطلا لاكشأ "ني اننلَمت اعو
 الكم تِليلا يف . ِةدّيجلا ةّيادألا 3 ريكا رلامجلا ْجْنَد ْتْيَح نم هيي هللا 6

 ٍةَريعَص اطئابتو ٍقابطأو ٍلاَقَمو ع انآ هزي ةيديطملا اياودأ نأ دحَت
 . اههالك ةلاتملاو لامَجلا اهيف نكحَتَي نيته ماعلا بح ما ل هن م 5

 . نينا نيبالَم ىدَم لع اندم

 ال



 م ةاد هع مر ل 5 وما دق
 لح ىصقا ىلإ ةدافتسالا لواحي ةَعيبطلا ىلع هدمت يف ناسنإلاو

 ديشم يه

 اذه يف ُدّيج لئم ةيئابَرهكلا كالثمألا جارْبأ ُلكسو . هنأ اهِعّدَتو 00

 . َةَمَدْخَتحلا ٌداوَملاب ٌدَّعَألا
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 « قايسنالا ةكمّسلا لكش
 .مْخّضلا سر

 ماع اريذكلاب نرتب ٍرْمَت ىلع ُديَش
7 
 ةسارو دعب هْسْدَهُم ُهَمُمَص 010

 نلاعقلالاو داهجإلا ٍليارَعِل



 نم ركماسا ياني 0 ٍط لعمل 00 00 دقو

 ةمطدما هد هلأ رد ماا هَمْظَعِل 0 ٌمَطقَملا يرو

 : ثزوف رثج َ
 ّرَح ىلإ ُهبْشُب 184١ ماع َحِيْلا ينّلا مْحَّضلا ثْروُق رنج مست 9

| 
1 1 

 زو كتم عنا متع
 د يبطتلا 0

 ؟نانإلا اهيئيَك نوكُي لَهف ءىظغألا



 00 ا هيلا يف ةلَرَسب رد

 انيكاوَح ُةيبَدْنَم لاكش

 ةيرئاذلا ٌلاكشألا

 1 ةعيبطلا نع ةسّددهلا َدْحأَي ُهيدَقلا ناسنإلا
 1 مث

 "7 انامتلا

 00 2000م رثكلا

 ماو عفوي ع
 ا رجشلا ومن يف تايم

5 . 
 م . زوكلا هلا ربوتَصل

 0 يار تاجاشلا ةرأت

 ٍةَريغّصلا تاناوّيسبلاو رتارشحلا نع مَعَ
 ةعئاّرلا اهلاكشأ يف ٌةعيَّطلا ا

 ةورامو مذا ةيهطاع




